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วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตที่มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ ในการจัด
และสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวิต ใหสามารถทําหนาที่จัดการศึกษาตลอดชีวิต หรือผูที่
ทํางานสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหมีความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง งานระดั บ ผู บ ริ ห ารและระดั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านในชุ ม ชน รวมทั้ ง นั ก วิ ช าการ
นักปฏิบัติการวิชาชีพดานการศึกษาตลอดชีวิต
3.
เพื่อพัฒนาองคความรูดานการศึกษาตลอดชีวิต สงเสริมงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขา
การศึกษาตลอดชีวิต และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา
1.
มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550 ขอ 7
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาหรือเทียบเทา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา
2.50
3. ในกรณีที่มคี ะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.50 ตองมีประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
หลังจากจบการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิตมาแลวอยางนอย 1 ป
4. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
อนึ่ง สําหรับผูที่จะเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 จะตองสอบไดเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี หรือมี
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรแลว หรือทํางานเปนผูบริหารดานการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาชุมชนมาไมนอยกวา 2 ป

>

ชื่อหลักสูตรเดิมคือ สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 1 -

โครงสรางของหลักสูตร
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต และการพั ฒ นามนุ ษ ย มี 3
แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ และใหเรียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
โดยไมนับหนวยกิต อยางนอย 6 หนวยกิต)
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
36 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
แผน ก แบบ ก 2 (ทําวิทยานิพนธ ศึกษารายวิชา และสอบประมวลความรู)
วิชาบังคับ
21 หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
8 หนวยกิต
วิทยานิพนธ (มีคาเทียบเทา)
12 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
41 หนวยกิต
แผน ข (ทํามหาบัณฑิตนิพนธ ศึกษารายวิชา และสอบประมวลความรู)
วิชาบังคับ
27 หนวยกิต
วิชาเลือก ไมนอยกวา
8 หนวยกิต
มหาบัณฑิตนิพนธ (มีคาเทียบเทา)
6 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
41 หนวยกิต
การแบงสายวิชาในการสอบประมวลความรอบรู
นัก ศึ ก ษามี สิทธิ เขาสอบประมวลความรอบรู ภายหลั ง จากที่ ไ ด เรี ยนรายวิ ช าและได ห น วยกิ ตสะสม
ไมนอยกวา 20 หนวยกิต ตามที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้งแผน ก แบบ ก 1 และแผน ข
การสอบประมวลความรอบรูของสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย แบงออกเปน 3
กลุมวิชา โดยที่นักศึกษาจะตองสอบกลุมวิชาที่ 1 และเลือกสอบกลุมวิชาอื่นอีก 1 กลุมวิชา รวมเปน 2 กลุมวิชา ดังนี้
1. กลุมวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
2. กลุมการบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
3. กลุมวิชาสถิติและการวิจัย
นักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไมใชทางการศึกษา จะตองศึกษารายวิชาพื้นฐานในระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา ในปการศึกษาแรก เพิ่มจากรายวิชาที่กําหนดตามหลักสูตร โดยไมนับหนวยกิตและ
ไดรับผลการศึกษาเปนสัญลักษณ S โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
463 108
จิตวิทยาผูใหญและสูงอายุ
3(3-0-6)
(Psychology of Adulthood and Old Age)
469 101
การศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Nonformal Education)
469 102
การศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Lifelong Education)

- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 2 -

รายวิชาและหนวยกิต
แผน ก แบบ ก 1
469 597
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1) มีคาเทียบเทา
36 หนวยกิต
(Thesis – Program A 1)
และใหเรียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาอยางนอย 6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต)

464 460
469 401
469 402
469 403
469 406
469 408
469 557

463 421
464 451
464 452
469 410
469 420
469 421
469 422

แผน ก แบบ ก 2
รายวิชาบังคับ จํานวน 21 หนวยกิต ดังนี้
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต
(Principles and Philosophy of Lifelong Education)
กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ
(Adult Learning and Teaching Process)
การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
(Administration in Lifelong Education)
การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ
(Project Development and Evaluation)
ฝกประสบการณการศึกษาตลอดชีวิต
(Practicum in Lifelong Education)
การพัฒนามนุษย
(Human Development)
รายวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ
(Seminar in Group Process)
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Educational Research)
สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)
การจัดการความรู
(Knowledge Management)
แหลงเรียนรูในชุมชน
(Learning Resources in Communities)
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
(Activities for Community Development)
การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Lifelong Education and the Development of Life Quality)

- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 3 -

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

469 423
469 424
469 425
469 426
469 427
469 428
469 429
469 431
469 441
469 450
469 451
469 452
469 453
469 454
469 455
469 456
469 466
469 467
469 471

สัมมนาการพัฒนาอาชีพและการตลาด
(Seminar on Vocational Development and Marketing)
การพัฒนาอาชีพในชุมชนรากหญา
(Vocational Development of Grassroot Communities)
กระบวนการเรียนรูของชุมชน
(Community Learning Process)
การสหกรณเพื่อชุมชนเขมแข็ง
(Cooperatives for Community Solidarity)
การถายทอดและการอนุรักษภูมิปญญาไทย
(Transfer and Conservation of Thai Local Wisdom)
การเรียนรูผานเครือขายอิเล็คโทรนิค
(E – learning network)
การพัฒนาศักยภาพของผูดอยโอกาส
(Potential Enhancement of the Disadvantaged)
การศึกษาสําหรับผูสูงอายุ
(Education for the Elderly)
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อกลุมคนชายขอบ
(Learning Activities for Marginal Population)
ประเด็นและแนวโนมการศึกษาตลอดชีวิต
(Issues and Trends in Lifelong Education)
เครือขายการเรียนรูตลอดชีวิต
(Lifelong Learning Network)
ชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวิต
(Community and Lifelong Education)
การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participatory Learning)
การศึกษางานวิจัยทางการศึกษาตลอดชีวิต
(Studies on Research in Lifelong Education)
เทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวม
(Techniques for Participatory Working Process)
เทคนิคการสอนอานแกผูไมรูหนังสือ
(Reading Techniques for Illiterates)
สตรีศึกษา
(Women Studies)
การจัดการฝกอบรม
(Training Management)
ปญหาเฉพาะและการสัมมนา
(Special Problems and Seminar)
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 4 -

2(1-3-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

469 472
469 491
469 553
469 556
469 560
469 565
469 566
469 567
469 570
469 573
469 585
469 586
469 587
469 588

การพัฒนาโครงรางงานวิจัย
(Research Proposal Development)
การประกันคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
(Quality Assurance in Lifelong Education)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
(Information and Communication Technology for Lifelong Education)
การศึกษาตลอดชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(Lifelong Education and Social Changes)
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ
(International Lifelong Education and Human Development)
การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 1
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 1)
การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 2
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 2)
การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 3
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 3)
การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวิต
(Supervision in Lifelong Education)
การพัฒนาบุคลากร
(Staff Development)
การจัดการศึกษาทางไกล
(Distance Education Management)
การฝกอบรมสมาธิตามแนวพุทธ
(Meditation in Buddhism)
การศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย
(Adult and Lifelong Education in Thailand)
ภูมิปญญาไทยและการพัฒนาสินคาพื้นบาน
(Thai Wisdom and Development of Local Products)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-1-1)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

นอกจากรายวิชาเลือกขางตนแลว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากสาขาอื่น ๆ ที่เปดสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรและคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรได โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา
469 598

วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 2) มีคาเทียบเทา
(Thesis – Program A 2)

- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 5 -

12 หนวยกิต

464 460
469 401
469 402
469 403
469 406
469 408
469 467
469 471
469 557

463 421
464 451
464 452
469 410
469 420
469 421
469 422
469 423

แผน ข
รายวิชาบังคับ จํานวน 27 หนวยกิต ดังนี้
วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต
(Principles and Philosophy of Lifelong Education)
กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ
(Adult Learning and Teaching Process)
การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
(Administration in Lifelong Education)
การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ
(Project Development and Evaluation)
ฝกประสบการณการศึกษาตลอดชีวิต
(Practicum in Lifelong Education)
การจัดการฝกอบรม
(Training Management)
ปญหาเฉพาะและการสัมมนา
(Special Problems and Seminar)
การพัฒนามนุษย
(Human Development)
รายวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 8 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ
(Seminar in Group Process)
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
(Statistics for Educational Research)
สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)
การจัดการความรู
(Knowledge Management)
แหลงเรียนรูในชุมชน
(Learning Resources in Communities)
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
(Activities for Community Development)
การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Lifelong Education and the Development Quality of Life)
สัมมนาการพัฒนาอาชีพและการตลาด
(Seminar on Vocational Development and Marketing)

- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 6 -

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-3-2)

469 424
469 425
469 426
469 427
469 428
469 429
469 431
469 441
469 450
469 451
469 452
469 453
469 454
469 455
469 456
469 466
469 472
469 491
469 553

การพัฒนาอาชีพในชุมชนรากหญา
(Vocational Development of Grassroot Communities)
กระบวนการเรียนรูของชุมชน
(Community Learning Process)
การสหกรณเพื่อชุมชนเขมแข็ง
(Cooperatives for Community Solidarity)
การถายทอดและการอนุรักษภูมิปญญาไทย
(Transfer and Conservation of Thai Local Wisdom)
การเรียนรูผานเครือขายอิเล็คโทรนิค
(E – learning network)
การพัฒนาศักยภาพของผูดอยโอกาส
(Potential Enhancement of the Disadvantaged)
การศึกษาสําหรับผูสูงอายุ
(Education for the Elderly)
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อกลุมคนชายขอบ
(Learning Activities for Marginal Population)
ประเด็นและแนวโนมการศึกษาตลอดชีวติ
(Issues and Trends in Lifelong Education)
เครือขายการเรียนรูตลอดชีวิต
(Lifelong learning Network)
ชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวิต
(Community and Lifelong Education)
การเรียนรูแบบมีสวนรวม
(Participatory Learning)
การศึกษางานวิจัยทางการศึกษาตลอดชีวิต
(Studies on Research in Lifelong Education)
เทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวม
(Working Technique for Participation)
เทคนิคการสอนอานแกผูไมรูหนังสือ
(Reading Techniques for Illiterates)
สตรีศึกษา
(Women Studies)
การพัฒนาโครงรางงานวิจัย
(Research Proposal Development)
การประกันคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
(Quality Assurance in Lifelong Education)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาตลอดชีวติ
(Information and Communication Technology for Lifelong Education)
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 7 -

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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2(2-0-4)
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3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

469 556
469 560
469 565
469 566
469 567
469 570
469 573
469 585
469 586
469 587
469 588

การศึกษาตลอดชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(Lifelong Education and Social Changes)
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ
(International Lifelong Education and Human Development)
การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 1
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 1)
การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 2
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 2)
การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 3
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 3)
การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวิต
(Supervision in Lifelong Education)
การพัฒนาบุคลากร
(Staff Development)
การจัดการศึกษาทางไกล
(Distance Education Management)
การฝกอบรมสมาธิตามแนวพุทธ
(Meditation in Buddhism)
การศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย
(Adult and Lifelong Education in Thailand)
ภูมิปญญาไทยและการพัฒนาสินคาพื้นบาน
(Thai Wisdom and Development of Local Products)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-1-1)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

นอกจากรายวิชาเลือกขางตนแลว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากสาขาอื่น ๆ ที่เปดสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตรและคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรได โดยไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษา

469 599

มหาบัณฑิตนิพนธ
มหาบัณฑิตนิพนธ มีคาเทียบเทา
(Master Report)

6 หนวยกิต

วิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา
466 422
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มีคาเทียบเทา
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
การลงทะเบี ย นรายวิ ช านี้ ไม นั บ รวมหน ว ยกิ ต แต มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การยกเว น ไม ต อ งสอบ
ภาษาตางประเทศ

- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 8 -

คําอธิบายรายวิชา
เลขประจํารายวิชา

ชื่อรายวิชา

จํานวนหนวยกิต

463 108

จิตวิทยาผูใหญและสูงอายุ
3(3-0-6)
(Psychology of Adulthood and Old Age)
ศึกษาลักษณะการพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม ของคนวัยผูใหญ
และวัยสูงอายุ ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและการปรับตัวตาม
วัย ปญหาของคนวัยนี้และศักยภาพตามวัย เนนบทบาทของวัยผูใหญที่มีการเสริมสรางและพัฒนาคนและสังคม
A study of physical psychological, intellectual, emotional and social development of adult
and old age. Understanding various development theories, especially issues on personality changes,
adaptability, problems in adulthood and the adult potentials. Emphasis on roles of adults on human and
social development.
463 421

สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ
3(3-0-6)
(Seminar in Group Process)
ศึกษาความสัมพันธของมนุษย โดยใชวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธเปนเครื่องมือ เพื่อเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น พิจารณาถึงปจจัยที่สําคัญในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบุคคลและกลุมชน
การฝกทักษะที่จําเปนในการสรางสัมพันธที่ดี โดยใชวิธีกระบวนการกลุมเปนเครื่องมือในการเรียนรู และพัฒนาวิธี
ทํางานของสมาชิกในกลุมตาง ๆ
A study of human relationships using group process as means to develop selfunderstanding and understanding of others, important factors in creating good human relationships
between persons and groups, practice the skill of creating good human relationships. Using group process
as a tool for learning and for developing the working methods of group members.
464 451

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Statistics for Educational Research)
ศึกษาสถิติพื้นฐาน ทฤษฎี ความนาจะเปน การสุมกลุมตัวอยาง การประมาณคาประชากร การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยประชากร การวิเคราะหความถดถอย และสหสัมพันธ การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก
A study of basic concepts of descriptive statistics and inferential statistics; probability
theory; random sampling techniques; measures of relationship and regression analysis; estimation;
hypotheses testing; analysis of variance; analysis of covariance and some nonparametric techniques for
hypothesis testing.
464 452

สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
3(3-0-6)
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental Research)
วิชาบังคับกอน: 464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
ศึกษาวิธีการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลองแบบตางๆ และแบบของการวิเคราะหทาง
สถิติที่สอดคลอง ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนตามแบบแผนการ
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 9 -

วิจัย แบบสุมสมบูรณ แบบสุมกลุมลาตินสแควร แมนวิทนี-ยู ครัสคอลวอลลีส ฟรีดแมน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การทดสอบภายหลัง ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสถิติเพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปรแทรก
ซอนในงานวิจัยทางการศึกษา
A study of methodology of experimental and quasi experimental design and the selection
of statistical analysis both in parametric and nonparametric statistics suited to each design such as :
completed randomized design; completed randomized block design; Latin-square design; Mann-Whitney
U-test; Kraskal-wallis; Friedman test, etc. and the study of multiple comparison procedures for posteriori
tests, and some statistical control techniques for each design.
464 460

วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Research Methodology in Behavioral and Social Sciences)
ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะที่เปนกระบวนการในการแสวงหาองคความรูของสาขาวิชา
และในฐานะกระบวนการเชิงระบบแนวการวิจัยแบบตาง ๆ ที่ใชในสาขาวิชา ทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร
ทั้งในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การเขียนโครงการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย สมมติฐานการ
วิจัย ตัวแปรและลักษณะขอมูล ตัวอยางและการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย การรวบรวมและจัด
กระทําขอมูล การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิเคราะห การแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยลักษณะตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลงานการวิจัย
A study of basic concepts of research methodology in behavioral science and social
science disciplines in both the qualitative and quantitative systems; initial stages in a research project;
defining research problems; research hypothesis; the nature of variables and data; research samples;
research tools; techniques of collecting data and systematizing of data; analysis of data; interpretation;
conclusion and generalization; research reports and criteria for research evaluation.
466 422

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2(2-0-4)
(English for Graduate Students in Education)
จุดมุงหมายของวิชานี้เนนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ในการอานเอกสารทางวิชาการ
ที่เปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะไดฝกและทําความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
ที่ศึกษา
This course is aimed at developing students ability in reading academic materials in
English. The students are to be trained and acquainted with reading various kinds of materials in the
related field.
469 101

การศึกษานอกระบบ
2(2-0-4)
(Nonformal Education)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะเฉพาะ ความสําคัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย พัฒนาการของการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ประเภท วิธี การจัดองคกรที่ จัดการศึ กษา
นอกระบบ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ การเทียบโอนประสบการณการเรียนรูระหวางการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 10 -

Understanding definitions, specific features and the importance of nonformal education
and informal education. To review the development of nonformal education in Thailand. Examine issues
related to nonformal education and informal education such as activities, management of nonformal
education, quality assurance and the transfer of learning experiences.
469 102

การศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Lifelong Education)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งรวมถึงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาใน
ชุมชน โดยเนนการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเครือขายการเรียนรู การใชภูมิปญญา
ทองถิ่น
มีการศึกษานอกสถานที่
To study the concepts of Lifelong Education which includes formal education, nonformal
education and informal education. Emphasis on the applications of lifelong education and community
education concepts in nonformal/informal learning process, learning networks and in the transmission of
indigenous knowledge.
There is a field-study in this course.
469 401

หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Principles and Philosophy of Lifelong Education)
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะเฉพาะ บทบาท หลั ก การ ของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต วิ เ คราะห
พั ฒ นาการด า นหลั ก การ และปรั ช ญาทางการศึ ก ษาผู ใ หญ แ ละการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ศึ ก ษาปรั ช ญาตามแนว
มนุษยนิยม พฤติกรรมนิยม พัฒนาการนิยม วิเคราะหเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออก และ
อิทธิพลของปรัชญาเหลานั้นตอกระบวนการเรียนรูของผูใหญ รวมทั้งศึกษาแนวคิดของนักคิดในสาขาการศึกษา
ตลอดชีวิตและการศึกษาผูใหญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดการกระบวนการเรียนการสอน
A study of definitions, characteristics, roles and principles of Lifelong Education. To
analyze the development of educational principles and philosophies in the field of Lifelong and Adult
Education. To examine various thoughts such as humanistic, behavioristic and progressive philosophical
concepts. To compare between Western and Eastern philosophies and their influences on adult learning
process. To examine concepts of some prominent thinkers in the field of Lifelong and adult Education and
their applications on the teaching-learning process.
469 402

กระบวนการเรียนรูและการสอนผูใหญ
3(3-0-6)
(Adult Learning and Teaching Process)
ศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ และธรรมชาติของการเรียนรูของผูใหญ หลักการ ปรัชญา และทฤษฎี
การเรียนรูที่เปนประโยชนในกระบวนการเรียนการสอนผูใหญ เทคนิควิธีการที่ใชในกระบวนการเรียนรูและการสอน
ผูใหญ การจัดสภาพแวดลอมและการสรางบรรยากาศเพื่อการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูของผูใหญ

- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 11 -

A study of developmental psychology and the nature of adult learning. To examine
principles, philosophy and learning theories applicable to the adult learning and teaching process,
including various teaching techniques, climate setting and evaluation of adult learning
469 403

การบริหารการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Administration in Lifelong Education)
ศึกษา วิเคราะห ปรัชญาและทฤษฎีการบริหารทั่วไป การวางแผน การดําเนินงาน การนิเทศงาน
การศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารงานการศึกษาตลอดชีวิต พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ การพัฒนาหลักสูตร การสํารวจความตองการทางการศึกษา การประสานงาน และการพัฒนา
แหลงการเรียนรู และการพัฒนาบุคลากร
To study and analyze philosophical and theoretical frameworks in Lifelong Education
administration, including planning, implementation, supervision, national Education Act on Lifelong
education, curriculum development, needs assessment, coordination, learning resources development and
staff development
469 406

การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
(Project Development and Evaluation)
ศึกษาปญหาและความตองการทางการศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม สาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ศึกษาหลักการและ
เทคนิคการกําหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาโครงการดานการศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติงาน ศึกษา
หลักการ รูปแบบและวิธีการประเมินผลโครงการ
A study of problems and needs in education, economic, politics and social. The scope
of National Economic and Social Development plan, and National Educational plan, National Education
Development Plan. To study principles and techniques to set up policy, planning programs, developing
educational programs, and monitoring activities. To examine project evaluation principles, models and
methodologies.
469 408

ฝกประสบการณการศึกษาตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Practicum in Lifelong Education)
รายวิชาบังคับกอน: 469 401 หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต
469 406 การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได นํ า ความรู หลั ก การและวิ ธี ก ารต า งๆ ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ภาคสนาม มีการศึกษานอกสถานที่ มีการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงาน
Students are required to practice and apply their knowledge in organizations or
communities and report their work performances in a seminar at the end of their practicum.
469 410

การจัดการความรู
(Knowledge Management)
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 12 -

3(3-0-6)

ศึกษาระบบการพัฒนาและบริหารองคความรู โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และชุมชน
แนวทางการพัฒนาและจัดการภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากล การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดองคกรแหง
การเรียนรู การศึกษากรณีตัวอยางการจัดการความรู
To study development and management of knowledge systems, focusing on human
resource development in organizations and communities. Ways to develop local and global wisdoms.
The promotion and dissemination of learning organization. A case study of knowledge management.
469 420

แหลงเรียนรูในชุมชน
2(2-0-4)
(Learning Resources in Communities)
ศึกษาลักษณะและประเภทแหลงเรียนรูในชุมชน รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น การประยุกตใชแหลง
การเรียนรูในการจัดการศึกษาและการพัฒนา การบริหารจัดการแหลงเรียนรู การประสานเครือขายและการพัฒนา
แหลงการเรียนรู เชน ศูนยการเรียนชุมชน พิพิธภัณฑชุมชน
A study of characteristics and types of learning resources in communities, including the
local wisdoms. Utilization of learning resources for education management and education development.
Learning resources management by developing and building community networks such as community
learning center, museum community.
469 421

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
2(2-0-4)
(Activities for Community Development)
ศึกษาแนวคิ ดและกระบวนการของการจั ดกิ จกรรม เพื่ อพั ฒ นาชุ ม ชน ลั ก ษณะและวิธี ก ารจั ด
กิจกรรมรูปแบบตางๆ ทักษะและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน การวิเคราะหและประเมินผลการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาชุมชน
A study of concepts and processes in creating activities for community development.
Different types of activities and techniques for community development. Analyze and evaluate the results
of activities that enhance the learning process for community development.
469 422

การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(2-0-4)
(Lifelong Education and the Development of Life Quality)
วิเคราะหบทบาทของการศึกษาตลอดชีวิตในสังคม ศึกษาคุณภาพชีวิตที่พึงประสงคในสังคมไทย
ดัชนีวัดคุณภาพชีวิต ศึกษาสภาพและปญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ศึกษาหนวยงานที่มีบทบาทเกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และการจัด
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การศึกษาสาธารณสุข การศึกษาอาชีพ เปนตน
Analysis of functions and roles of Lifelong Education in society. To identify indicators of
good life quality, desired life qualities suitable for Thai society, obstacles to the improvement of life quality,
and practical guidelines for improving the life quality of Thai people. Discussion of issues for selected
organizations involved in the Development of life quality of the community, and of the organization of
Lifelong Education activities as a means to improve life qualities such as public health career education .

- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 13 -
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สัมมนาการพัฒนาอาชีพและการตลาด
2(1-3-2)
(Seminar on Vocational Development and Marketing)
สัมมนาประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาชีพและการตลาดของผูประกอบอาชีพขนาด
เล็ก เชน การพัฒนาทักษะ การจัดการ การควบคุมคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ การติดตอ แสวงหาตลาด
เปนตน
Students are encouraged to actively participate in examining the selected issues related
to vocational development and/or marketing of the SMEs, i.e., skills development, management, quality
control, products design, public relations and marketing.

469 424

การพัฒนาอาชีพในชุมชนรากหญา
2(2-0-4)
(Vocational Development of Grassroot Communities)
ศึกษาบริบทของชุมชนรากหญา ปญหาและแหลงทรัพยากรตางๆ ในชุมชน ศึกษาองคประกอบ
และปจจัยที่เกี่ยวของกับการอาชีพ การแสวงหาชองทางการประกอบอาชีพ การสํารวจตลาด แหลงทุน และการ
พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมในชุมชนรากหญา และการดําเนินธุรกิจในชุมชน
To study the social context of grassroot communities including problems encountered in
the community. To identify factors related to vocational development, opportunities in developing a
vocation, marketing research, financial resources and the development of appropriate vocations in
grassroot communities
469 425

กระบวนการเรียนรูของชุมชน
2(2-0-4)
(Community Learning Process)
ศึกษากระบวนการเรียนรูของชุมชน สภาพและองคประกอบของชุมชน องคความรูของชุมชน
รูปแบบและวิธีการเรียนรูของชุมชน การสั่งสม การถายทอดความรูและการพัฒนาของความรู วิเคราะหศักยภาพของ
ชุมชนและการเสริมสรางความเข็มแข็งของกระบวนการเรียนรูของชุมชน
A study of community learning process, community patterns and components, indigenous
knowledge, community learning styles and patterns, transfer of learning, and knowledge development.
Analyze community potentials and strengths in the learning process.
469 426

การสหกรณเพื่อชุมชนเขมแข็ง
2(2-0-4)
(Cooperatives for Community Solidarity)
ทําความเขาใจแนวคิดพื้นฐานของการสหกรณ หลักการและผลประโยชนจากสหกรณ การกอตั้ง
และการจัดการสหกรณ อยา งยั่งยืน ความสั มพั นธของการสหกรณ กับความเข มแข็ งของชุ มชน กรณีศึกษาของ
สหกรณที่ยั่งยืนในชุมชนตางๆ
To review fundamental concepts of cooperatives, and the principles and benefits of
cooperatives. To analyze the establishment and management of sustainable cooperatives and the impact
of cooperatives on community solidarity. To study various cases of sustainable cooperatives in Thailand.
469 427

การถายทอดและการอนุรักษภูมิปญญาไทย
(Transfer and Conservation of Thai Local Wisdom)
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 14 -

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย แหลงภูมิปญญาของไทย กระบวนการถายทอดภูมิปญญาของไทย
ในอดีตและปจจุบัน ศึกษาแนวทางการถายทอดภูมิปญญาไทยที่เหมาะสม การอนุรักษและการปลูกจิตสํานึกใหเห็น
คุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น และการประยุกตใชภมู ิปญญาทองถิ่นในสังคมยุคโลกาภิวัตน
To study Thai local wisdom, available resources, and the development of processes for
transferring Thai wisdom. To examine appropriate methods and techniques for local wisdom transfer, the
conservation of local wisdom, the raising of community awareness of the value of local wisdom; and the
integration of local wisdom in the contemporary social setting
469 428

การเรียนรูผานเครือขายอิเล็คโทรนิค
2(2-0-4)
(E - learning network )
ศึกษาระบบและวิธีการเรียนรูผานเครือขายอิเล็คโทรนิค การคัดเลือกและประเมินแหลงเรียนรู
วิธีการคนควาและสรุปความรูดวยตนเองจากเครือขายการเรียนรูคอมพิวเตอร การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปดวย
คอมพิวเตอร
To study systems and learning methods applicable to electronic networks, the selection
and assessment of computer learning resources, searching techniques; knowledge construction, and the
development of CAI courses/lessons
469 429

การพัฒนาศักยภาพของผูดอยโอกาส
2(2-0-4)
(Potential Enhancement of the Disadvantaged)
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับผูดอยโอกาส ประเภท สถานภาพ ปญหาและความตองการ ของ
ชนกลุ ม ผู ด อ ยโอกาสแต ล ะกลุ ม ศึ กษานโยบายและแผนงานของรั ฐ ในการพั ฒ นาและแก ป ญ หาสํ า หรั บกลุ ม คน
ผูดอยโอกาส วิเคราะหแนวทางการสงเสริม พัฒนาศักยภาพ และแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแกกลุมคน
ผูดอยโอกาส
To study the literature of disadvantaged groups, social status, problems, needs and other
issues related to the disadvantaged. To examine governmental plans and policies to eliminate problems
for the disadvantaged. To develop activities to enhance the potentials and welfare of disadvantaged
groups.
469 431

การจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ
2(2-0-4)
(Education for the Elderly)
ศึกษาลักษณะประชากรกลุมผูสูงอายุ ความตองการ การเปลี่ยนแปลงและปญหาในวัยสูงอายุ
แนวทางการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมยามวางสําหรับผูสูงอายุ รวมทั้งการจัดสวัสดิการและสภาพแวดลอม
ใหแกผูสูงอายุ ทั้งในและตางประเทศ
To study the demography of the elderly, their needs, their life crises and problems. To
examine practical guidelines for the facilitation of learning and leisure time activities, welfare and
appropriate environments suitable for the elderly both in Thai society and abroad.
469 441

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อกลุมคนชายขอบ
(Learning Activities for Marginal Population)
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 15 -

2(2-0-4)

ศึกษาธรรมชาติการดํารงชีวิต วัฒนธรรมและสถานภาพดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
กลุมคนชายขอบ ปญหาและความตองการ สวัสดิการและความชวยเหลือจากองคกรของรัฐและเอกชน การจัดการ
ศึกษาหรือแหลงทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรูของกลุมคนชายขอบ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมสถานภาพทางสังคมของกลุมคนเหลานี้
To study the nature of the marginal population, their culture economic and socio-political
status, including their problems, needs, and the welfare assistance provided by both governmental and
private sectors. To explore the education or learning resources required. To examine practical
approaches in improving their living quality and their social status.
469 450

ประเด็นและแนวโนมการศึกษาตลอดชีวิต
2(2-0-4)
(Issues and Trends in Lifelong Education)
ศึกษาปจจัย เงื่อนไข และอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดและการปฏิรูปการศึกษา ปฏิสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตางๆ กับการศึกษาตลอดชีวิต และ
ศึกษาแนวโนมการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในและตางประเทศ
To study factors and conditions of the socio-economic focusing on political factors and
conditions that influence ideological changes and educational reform. To explore the relationship between
all the changes and lifelong education. Discussion of issues and trends in lifelong education in Thailand
and other countries
469 451

เครือขายการเรียนรูตลอดชีวิต
2(2-0-4)
(Lifelong Learning Network)
ศึกษาความหมาย แนวคิด หลักการ วิธีการและพัฒนาการการศึกษาตลอดชีวิต ศึกษาระบบ
เครือขายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในและตางประเทศ
กระบวนการพัฒนาเพื่อใหเกิดระบบเครือขายการเรียนรูตลอดชีวิต การควบคุม การประสานงาน ติดตามผลและการ
สรางความรับผิดชอบรวมกันระหวางหนวยงาน เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
To study definitions, concepts, principles, methodology and development of Lifelong
Education , Non-Formal Education , Informal Education. To examine Lifelong Learning networks and the
development of the network in Thailand and other countries, including the control , coordination, follow-up,
and the development of mutual responsibilities of organizations in providing lifelong Learning networks.
469 452

ชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวิต
2(2-0-4)
(Community and Lifelong Education)
ศึกษาโครงสรางและลักษณะของชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาชุมชน สภาพการเรียนรูและการจัดการศึกษาในชุมชน การศึกษาชุมชน วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล/ขอสนเทศ หลักการและกระบวนการวิเคราะหปญหาและความตองการ เพื่อใชในการวางแผนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน
A study of community structure and profiles, community development process,
community changes, community learning processes and education management. Study of community,
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data/information collection methods, and the needs assessment analysis process for planning lifelong
education to develop quality of life for community members.
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การเรียนรูแบบมีสวนรวม
3(3-0-6)
(Participatory Learning)
ศึกษาแนวคิดตาง ๆ เกี่ ยวกั บการเรี ยนรูแบบมีสวนร วม และการเรี ยนรู ที่สอดคลองกับความ
ตองการของท องถิ่ น วิ เคราะห การจั ดการศึกษาที่ สงเสริ มการมีสวนร วมของผู เรี ยน ชุม ชน และองค กรท องถิ่ น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เทคนิควิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน
แบบมีสวนรวม
A study of various concepts of participatory learning and the learning that corresponds to
local needs. To analyze education management that helps increased participation of learners,
communities and local organizations. The concepts of learner - centered education, learning techniques
and participatory evaluation.
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การศึกษางานวิจัยทางการศึกษาตลอดชีวิต
2(2-0-4)
(Studies on Research in Lifelong Education)
ทบทวนระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาผลงานวิจัยทางการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยของ
ประเทศไทยและตางประเทศ วิเคราะหและสังเคราะหผลงานวิจัยเพื่อนําไปใชในการวางแผน กระบวนการเรียนรู
และการจัดการเรียนรู
Review the research methodology and research findings in the field of Lifelong Education
and Human Development in Thailand and abroad. Analyze and synthesize the research results for
planning, and for the learning process and management.
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เทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวม
2(2-0-4)
(Techniques for Participatory Working Process)
ศึกษาแนวคิดของการมีสวนรวม กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม ขั้นตอนการวางแผน การ
บริหารจัดการและการประเมินผล วิเคราะหเทคนิค รูปแบบและวิธีการตางๆ ในการทํางานแบบมีสวนรวม
To examine the concept of participation and participatory process, including the planning,
management and evaluation of participatory process. To explore various methods and techniques which
can be used to facilitate participation of group members.
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เทคนิคการสอนอานแกผูไมรูหนังสือ
2(2-0-4)
(Reading Techniques for Illiterates)
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และจิตวิทยาของการอาน การสอนอานกลุมผูใหญ ผูไมรูหนังสือและผูเริ่ม
อานออกเขียนได การจัดกิจกรรมพัฒนานิสัยรักการอาน การสงเสริมการอานและการปองกันการลืม หนังสือสําหรับ
ผูใหญ ฝกปฏิบัติการสอนอานสําหรับผูไมรูหนังสือในพื้นที่
To study theoretical concepts and principles of reading techniques, the psychology of
reading, and techniques in teaching illiterate and neo-literate adults. To explore various activities that
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develop reading habits, increase reading abilities, and develop reading materials for neo-literate adults.
Students are required to practice the teaching of illiterate adults
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สตรีศึกษา
2(2-0-4)
(Women Studies)
ศึกษาบทบาทของสตรีดานตางๆ เชน ดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
การศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ในสังคม สถานภาพ การทํางาน ความสัมพันธระหวางบทบาทหญิงชาย
และความเสมอภาคระหวางเพศ และแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะการศึกษานอกระบบ เพื่อสงเสริมใหมีบทบาท
เทาเทียมในการพัฒนาสังคม
A study of related issues in women’s studies, such as social, cultural, economic, political
issues. To examine women’s participation in social activities, status, work, gender-role relationship, and
gender-related inequalities. To study educational approaches, especially nonformal education to help
improve women’s roles. To discuss issues on the promotion of women’s status and role in social
development.
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การจัดการฝกอบรม
3(3-0-6)
(Training Management)
ศึกษาความสําคัญ ความหมาย แนวคิด การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม การสราง
หลักสูตร การสรางโครงการฝกอบรม การวางแผน การบริหารโครงการฝกอบรม วิธีการจัดการในการฝกอบรมและ
ประเมินผลการฝกอบรม เนนการจัดการและเทคนิคที่เหมาะสมกับการจัดการฝกอบรมผูใหญและการฝกปฏิบัติ
Study the importance of training, its meaning, concepts, needs analysis, curriculum
design, training project design, planning, administration, training management and evaluation, especially
appropriate management and techniques for adult training and practicum.
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ปญหาเฉพาะและการสัมมนา
3(3-0-6)
(Special Problems and Seminar)
ศึกษาปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับงานการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนแนวทางในการแกปญหา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางผูสอนและผูเรียน เพื่อใหเกิดแนวทางการแกปญหาที่หลากหลาย
A study of important problems and trends to solve those problems related to Lifelong
education, with mutual respect and agreement among. The instructors and learners to create various
solutions in problem solving.
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การพัฒนาโครงรางงานวิจัย
2(2-0-4)
(Research Proposal Development)
ศึกษากรอบแนวคิดและกระบวนการพัฒนาโครงรางงานวิจัย การเลือกหัวขอ การตั้งวัตถุประสงค
การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเลือกใชสถิติ การวิเคราะหและการนําเสนองานวิจัย และมีการสัมมนาเพื่อนําเสนอ
โครงรางงานวิจัยของนักศึกษา
A study of conceptual framework and the development of research proposal including
defining of research topic and objectives, developing research instruments ; and the usage of statistics
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and data analysis and the presentation of research proposal. A research proposal presentation in the
seminar is required.
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การประกันคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต
2(2-0-4)
(Quality Assurance in Lifelong Education)
ศึกษาปรัชญาและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เปาหมายและคุณภาพของการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต ผูรับผลประโยชนหรือองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งนโยบายและเปาหมายของสถาบันการศึกษา
กรอบมาตรฐานและดั ช นี ช้ีวั ดคุ ณภาพของการศึ กษาตลอดชีวิ ต กระบวนการ ดํ า เนิ น งานการประกัน คุ ณภาพ
คณะทํางานและกลไกที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนและนําเสนอผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอดชีวิต การวิเคราะหกรณีศึกษาของการประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา
To study philosophies and fundamental concepts of Quality Assurance (QA). To
examine the desired goals and qualities of Lifelong education provision including those of the stakeholders
and the educational policy of educational institutions. To identify the standard framework of the indicators
of QA in Lifelong education. To discuss topics related to QA in Lifelong education such as principles of
QA; QA process ; the establishment of supporting teamwork and committees and related mechanism ; the
writing and presentation of the QA reports ; and the analysis of a case study of QA in educational
institutions.
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Information and Communication Technology for Lifelong Education)
ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและผลกระทบของวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีตอการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งทางดานการกําหนด
นโยบาย การวางแผน การบริหาร การจัดการ และการจัดระบบการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงการเปลี่ ยนแปลง
แนวความคิด ทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญในสังคมยุคขอมูลขาวสารและทักษะใหมๆ ที่จําเปนสําหรับการดําเนิน
ชีวิตที่มีประสิทธิภาพในสังคมอนาคต พัฒนาทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณและระบบการสื่อสารที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู
Review of research literature related to the potential, influence, and impact that the
development of information and communication technology have had on Lifelong education within the
country and abroad, in terms of policy making, planning, administration, management, and the teaching
learning process. Special interest is on new concepts of adult learning in the information age; new sets of
understanding and skills necessary for leading a productive life in future society; and innovative
applications of information technology to enhance adult learning. Development of skills in the effective use
of microelectronic and telecommunication instruments and systems such as the electronic mailing system
(E-Mail) and the international networking system to get access to remote sources of information ; and the
use of multimedia to store and present information effectively
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การศึกษาตลอดชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงสังคม
(Lifelong Education and Social Changes)
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3(3-0-6)

ศึกษาและวิเคราะหบทบาทหนาที่ของการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการ
พัฒนาสังคม แนวทางการนําหลักการหรือปรัชญาการตลอดชีวิตไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ในสังคมทั้ง
ในระดับเอกัตบุคคล องคกร และระดับสังคม วิเคราะหบทบาทและรูปแบบของการจัดการตลอดชีวิตในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม เชน การปกครองระดับทองถิ่น การพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคมการ
เรียนรู หรือการพัฒนาจิตสํานึกของสตรีผูดอยโอกาส เปนตน
To study functions and roles of Lifelong education in human resource development and
social development. The applications of Lifelong Education principles/ philosophies in organizing activities
for social development. Analyze functions and models in Lifelong Education for social action i.e. local
government, the development of democracy, community development, the development of a learning
society and the consciousness raising of disadvantaged women
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การพัฒนามนุษย
3(3-0-6)
(Human Development)
ศึกษาวิเคราะหสภาพ และความจําเปนในการพัฒนามนุษย ศึกษาทฤษฎีทางสังคม และจิตวิทยา
ที่เกี่ยวของ แนวคิด รูปแบบ และการพัฒนาโครงการในการพัฒนามนุษย บทบาทและหนาที่ของนักการศึกษาผูใหญ
ในการพัฒนามนุษย
Analyze the necessity for human development. Study the social and psychological
theories involved in human development programs. Identify roles and functions of adult educators in
human development.
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การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Lifelong Education and Human Development)
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษยระหวางประเทศ วัตถุประสงค
แนวปฏิบัติ ทฤษฎี และประโยชน ข องการศึก ษาตลอดชีวิ ต เปรี ยบเที ยบ ความร วมมื อระหว างประเทศในงาน
การศึกษาตลอดชีวิต องคกรการศึกษาตลอดชีวิต และสถาบันที่มีนวัตกรรมทางการศึกษาตลอดชีวิตระดับทองถิ่นถึง
ระดับนานาชาติ แนวโนมการศึกษา ประเด็นปญหา และกรณีตัวอยางเกี่ ยวกับการดําเนินงานและการรวมมื อ
ระหวางประเทศของงานการศึกษาตลอดชีวิต
Study the conceptual framework of International Lifelong Education and Human
Development. Study theories and practices as well as their contributions to comparative Lifelong
education. Analyze international cooperation in Lifelong education, and the organization of Lifelong
education and institutional innovation from the local to the global level. Educational trends and issues in
lifelong education : examples of action and co-operation on the international level are included.
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การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 1
1(1-1-1)
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 1)
ศึกษาหัวขอหรือประเด็นเฉพาะที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาและอาจารยผูสอนวางแผนรวมกัน
เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการเรียน การประเมินผลของรายวิชานี้
Conduct self-directed studies under the guidance of a professor. The scope, content, and
evaluation method are to be mutually decided by the student and his/her professor.
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 20 -
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การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 2
2(1-2-3)
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 2)
ศึกษาหัวขอหรือประเด็นเฉพาะที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาและอาจารยผูสอนวางแผนรวมกัน
เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการเรียน การประเมินผลของรายวิชานี้
Conduct self-directed studies under the guidance of a professor. The scope, content, and
evaluation method are to be mutually decided by the student and his/her professor.
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การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย 3
3(2-2-5)
(Individual Study in Lifelong Education and Human Development 3)
ศึกษาหัวขอหรือประเด็นเฉพาะที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาและอาจารยผูสอนวางแผนรวมกัน
เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการเรียน การประเมินผลของรายวิชานี้
Conduct self-directed studies under the guidance of a professor. The scope, content, and
evaluation method are to be mutually decided by the student and his/her professor.
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การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวิต
3(3-0-6)
(Supervision in Lifelong Education)
แนวคิดพื้นฐานของการนิเทศ กระบวนการ วิธีการนิเทศแบบตางๆ วิธีการนิเทศที่เหมาะสมกับ
ปรั ช ญา และสภาพงานการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การวิ เ คราะห ส ภาพงานและการเลื อ กใช ก ระบวนการนิ เ ทศที่ มี
ประสิทธิภาพ
Review fundamental concepts of supervision. Study processes and methods used in
supervision, especially the ones that are appropriate and congruent with the philosophy and functions of
Lifelong Education. Analyze the tasks and functions of Lifelong Education and the selection of effective
supervision procedures.
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การพัฒนาบุคลากร
2(2-0-4)
(Staff Development)
ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรในองคกร ศึกษา
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยเนนการประเมินงานและประสบการณ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
องคกรตางๆ
Review theories, principles and methods of personal administration and staff
development in organizations. Study human resource development concepts, with emphasis on
performance appraisal and experience in staff development from various organizations.
469 585

การจัดการศึกษาทางไกล
2(2-0-4)
(Distance Education Management)
ศึกษาแนวคิด ปรัชญา หลักการและรูปแบบของการจัดการศึกษาทางไกล กระบวนการจัดการ
ศึกษาทางไกล การใชสื่อสารตางๆ เพื่อชีวิตในกระบวนการเรียนการสอนทางไกล ขอจํากัด และขอดีของการจัด
การศึกษาทางไกล วิเคราะหสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลของประเทศไทยและตางประเทศ
- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 21 -

To study concepts, philosophies, principles and models of Distance Education and its
management process. Study the utilization of multimedia in Distance Education. Analyze the advantages
and limitations of Distance Education. Problems in Distance Education administration both in Thailand and
abroad are addressed.
469 586

การฝกอบรมสมาธิตามแนวพุทธ
2(1-3-2)
(Meditation in Buddhism)
ศึ ก ษาปรั ช ญาทางพุ ท ธศาสนา และหลั ก คิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การฝ ก สมาธิ วิ เ คราะห รู ป แบบ
กระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิควิธีการฝกสมาธิในวัดหรือสํานักสงฆตางๆ มีการเขาคายฝกสมาธิในวัดและสํานัก
สงฆ
To study philosophical concepts related to the meditation practices in Buddhism. To
explore models , process, steps and techniques in meditation practices of various Buddhist temples and
institutions. Participants will be trained to meditate in selected temples or Buddhism study institutions
under a supervision of experts in meditation.
469 587

การศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศไทย
3(3-0-6)
(Adult and Lifelong Education in Thailand)
ศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาผู ใ หญ แ ละการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ในประเทศไทย โครงการและ
กิจกรรมการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิตที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน วิเคราะห
แนวคิ ด เชิ ง ปรั ช ญาและนโยบายของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการส ง เสริ ม การศึ ก ษา ผู ใ หญ แ ละการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
การศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการศึกษาผูใหญและการศึกษาตลอดชีวิต
Overview the provision of Adult and Lifelong Education in Thailand. To explore Adult and
Lifelong education programs and activities provided by governmental and Non - governmental
organizations. To analyze philosophical concepts and governmental policy related to the organization of
Adult and Lifelong Education. Fieldtrips to visit Adult and Lifelong Education programs in various parts of
the country are required.
469 588

ภูมิปญญาไทยและการพัฒนาสินคาพื้นบาน
3(3-0-6)
(Thai Wisdom and Development of Local Products)
ศึกษาองคความรู ทักษะและภูมิปญญาตางๆ ในชุมชนตางๆ ในประเทศไทย เรียนรูกระบวนการ
ผลิตสินคา และกระบวนการพัฒนาสินคาของชุมชนในบริบทตาง ๆ กัน โดยเนนการวิเคราะหโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP – One Tambon – One Products) ในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย เพื่อศึกษาการออกแบบ
สินคา การสงเสริมการเรียนรู การประยุกตใชภูมิปญญาไทยในการพัฒนาการผลิตและการตลาดของสินคาชุมชน
To review local wisdom and skills existed in many communities in Thailand. To study
knowledge transferred process in developing local products in selected villages. The focus is on a study of
the OTOP (One Tambon , One Product) project in various parts of Thailand. Analysis of the OTOP
projects to examine knowledge on product designs , the facilitation of individual and community learning
, the applications of Thai wisdom in order to improve the quality of local products and marketing.
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469 597

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก 1) มีคาเทียบเทา
36 หนวยกิต
(Thesis – Program A 1)
เปนการศึกษาวิจัยสวนบุคคล ตามหัวขอที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและไดรับ
อนุมัติจากกรรมการของสาขาวิชา นักศึกษาทําการศึกษาวิจัยใหเกิดองคความรู ตามกระบวนการวิจัย วิเคราะห
ขอมูล และนําเสนอตอคณะกรรมการผูตรวจสอบวิทยานิพนธ นักศึกษาตองนําเสนอความกาวหนาในการทําวิจัยใน
การสัมมนา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแผน ก แบบ ก 1 นี้ สามารถแบงแยกจํานวนหนวยกิตในการ
ลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จนกวาจะสะสมหนวยกิตได
ครบ 36 หนวยกิต
An individual research project conducted under consultation of thesis advisor and
approval of the Department committees. Students conduct a study to develop a body of knowledge and
will report their progress periodically in seminars held by the department.
Students enroll in Program A.1 are legible for partial credits registration in each semester
under the approval of major thesis advisor in order to accumulate 36 credits.
469 598

วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) มีคาเทียบเทา
12 หนวยกิต
(Thesis – Program A 2)
เปนการศึกษาวิจัยสวนบุคคลที่เรียบเรียงจากหัวขอที่ไดรับอนุมัติใหทําการวิจัยเพื่อใหเกิดองค
ความรูใหม จนครบถวนตามกระบวนการวิจัย แลวนํามาวิเคราะหและนําเสนออยางเปนระบบตอคณะกรรมการ
ผูตรวจสอบวิทยานิพนธ
An individual research project conducted under the committees approval. A student
analyzes the data and presents the research project to the thesis committees.
469 599

มหาบัณฑิตนิพนธ มีคาเทียบเทา
6 หนวยกิต
(Master Report)
เปนการศึกษาคนควารายบุคคล โดยศึกษารวบรวมผลการวิจัยในประเด็นที่นักศึกษาสนใจดําเนิน
โครงการวิจัยนํารองภายใตการใหคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอผลการศึกษาใน
ที่ประชุมสัมมนาปลายภาค
An individual study under the guidance of advisors of an issue in which the student if
interested. Data collection, analysis and result presentation at the end of semester seminar.

- ป. โท การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย หนา 23 -

